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TONG CONG TY MAY BONG LIrJC VA CONG HOA xA HQI cHU NGHIA V1IT NAM
MAY NONG NGHIP VIETNAM - CTCP
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
S& 02 /TTr-BKS

Ha N5i, ngày 18 tháng 6 näm 2019

TTRINH
V vic itra ch9n &rn v kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2019
KInh gCri: Di hi dông Co dông thix&ng niên nãm 2019

Can cir Lust Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 nAm 2014;
Can cCr Luat chrng khoán so 70/2006/QH11; Lust s1ra doi, bô sung mt s diu
cüa Lut cht'ing khoán so 62/2010/QH12;

Can c1r vao Diu 1 Tng Cong ty May dng !irc va May nông nghip Vit Nam CTCP d duçic Di hi cO dông thtr?mg niên ngày 29/6/2018 thông qua.
Thirc hin quyn han và nghia vi &rçlc quy dnh tai Diu I và các quy djnh cüa
pháp 1u.t, Ban Kiêm soát kInh trInh Dai hi dông cô dong thi.r?mg niên näm 2019 thông
qua vic 1ira ch9n Cong ty kiêm toán th?c hin kiêm toán va soát xét báo cáo tài chInh
nãm 2019 cüa Tong Cong ty May dng hrc và May nOng nghip Vit Nam - CTCP nhtr
sau
1. Tiêu chi Itra chQn cong ty kiêm toán dc 1p:
- Là dan vi kim toán dc 1p CO U tfn, thuong hiu, di.rçxc nhiu cong ty dai chiing tin
cay, có di ngU kiêm toán viên trInh d) cao và nhiêu kinh nghim.
- Là dan vj hoat dng hçip pháp tai Vit Nam và duçxc IJy ban chimg khoán Nba nuâc
chp thun kim toán cho các dan vj cO lqi Ich cOng ching näm 2019.
- Vic kim toán phãi tuân thu các quy djnh cUa chun mirc k toán, h thng K toán
Vit Nam (VAS) vã chun mrc Ké toán quOc tê (JFRS).
- CO mrc phi kim toàn hp 1, phU hp vOi ni dung, chAt krqng, tin d kim toán cüa
TOng cOng ty.
2. D xuAt các Cong ty kiêm toán:
- Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam (E&Y)
- COng ty TNHH Deloitte Vit Nam (Deloitte)
- Cong ty TNHH KPMG (KPMG)
- Cong ty TNT-iH PWC (Vit Nam)
- Cong ty TNI-H-I Kiêm toán và Dnh gin Vit Nam (VAE)
- Cong ty TN}ll1 Kim toán Nhãn Tam Vit
- Cong ty TNT*1 Kim toán VACO

3. Y kién cüa Ban kim soát:
Vâi các d xu&t nêu trên, Ban kim soát kInh trInh Dai hi dng c dông thông
qua viêc uy quyên cho Hôi dông quan tn quyêt dmh Iua chon môt trong so cac cong ty
kiêm toãn theo dê xuât cüa Ban kiêm soát nêu tai rniic 2 và giao Tong giám dôc k hqp
dong cung cap djch vii kiêm toán vâi cong ty kiêm toãn thrc 1a ch9n dê thirc hin
kiêm toán và soát xét báo cáo tài chInh näm 2019 cüa Tong cong ty May dng li,rc và
May nông nghip Vit Nam - CTCP.
KInh trInh Dai hi ding c dông xem xét và thông qua.!.
Noi nhn:

-Nhutrên;
- Liru: VT, BKS.

:

UEM SOAT
ci GBAN

GC° ly
MiY CONG LUC V
* MYNON Gil.
-. VIE NAiiI
. 1)
-1

C

'
I
HngHnh

